MVM Démász Áramhálózati Kft. - 2022. évi Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére
2021. évi egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okainak elemzése
Eljárás tárgya

Beszerzés tárgya

Részek
száma

Egy ajánlatos
részek száma

Egy ajánlat lehetséges oka

Javaslat

Árubeszerzés

7

3

Egységlakat és kulcs: a.) speciális áramszolgáltatói
felhasználás, b.) piaci szereplők száma csökkent
tevékenység beszüntetése miatt.
Szalagrögzítéses acélszerkezetek: a.) a termékek egy
része korábban szabadalommal védett volt, b.) az
alternatív megoldások drágábbak
Burkolt leesésgátlók: Több műszaki megoldás is
megfelel a specifikációnak, a költségesebb megoldást
alkalmazó ismert Gazdasági Szereplő nem nyújtott be
ajánlatot.

KIF elosztóberendezés és tartozékainak
beszerzése

Árubeszerzés

1

1

Ajánlatkérő elemzése nem állapított meg objektív okot.

Előzetes piaci konzultáció
alkalmazása.

Integráció fejlesztői és szakértői
szolgáltatások

Szolgáltatás
megrendelés

1

1

A választott eljárásfajta miatt nem volt lehetőség az
eljárás közben a specifikáció módosítására.

Tárgyalásos eljárás
alkalmazása, specifikáció
egyszerűsítése.

Építési beruházás

2

2

Sokféle szakértelmet kívánó feladatok, nagy humán
kapacitást igénylő feladatok egy részben történő
kiírása.

Részajánlattétel biztosítása,
kisebb részekre bontással.

Árubeszerzés

1

1

Ajánlatkérő által használni kívánt táblákra vonatkozó
részletes műszaki elvárások meghatározása.

Specifikációs igények
előzetes piaci felmérése.

2

A korábbi eljárás eredménytelen volt a fedezet
túllépése miatt. A változatlan feltételek mellett
újraindított eljárásban a rendelkezésre álló fedezet
ismeretében nem minden potenciális Ajánlattevő tett
ajánlatot.

A piaci árakhoz illeszkedő
fedezet meghatározása.

Elosztóhálózatok acélszerkezeti elemei

Alépítményi munkák

KÖF oszlopszámozás táblák beszerzése

KÖF földelési ellenállásértékek mérése és
javítása

Szolgáltatás
megrendelés

4

Előzetes piaci konzultáció
vagy tárgyalásos eljárás
alkalmazása.

Egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló tervezett intézkedések
Intézkedések megnevezése

Végrehajtás módja

Határidő

Felelős

Indikatív ajánlatkérés

Haladéktalanul

Igénylő szakterület

Információ kérés

Haladéktalanul

Beszerzési szakterület

Kkv-k részvételének elősegítése

A részajánlattétel minél
szélesebb körben való lehetővé
tétele.

Haladéktalanul

Igénylő szakterület

A műszaki leírás egyszerűsítése

Specifikációs igények előzetes
piaci felmérése

Haladéktalanul

Igénylő szakterület,
Specifikáció minőségbiztosító szakterület

Haladéktalanul

Igénylő szakterület,
Specifikáció minőségbiztosító szakterület

Haladéktalanul

Igénylő szakterület, Jogi szakterület

Felhívásban történő előírás

Folyamatosan

Beszerzési szakterület

Specifikáció minőségbiztosító
szakterület létrehozása

2022.03.01

Ügyvezető Testület

Folyamatosan

Igénylő szakterület, Beszerzési szakterület

EKR

Folyamatosan

Igénylő szakterület, Beszerzési szakterület

A piaci árakhoz illeszkedő
fedezet meghatározás

Folyamatosan

Igénylő szakterület, Gazdasági szakterület

Adott termék/szolgáltatás piacának előzetes felmérése
EPK-n részt vett, de az eljáráson mégsem indult gazdasági szereplőktől
visszajelzések bekérése (miért nem nyújtott be ajánlatot).

Arányos alkalmassági követelmények alkalmazása
Arányos szerződésbiztosító mellékkötelezettségek alkalmazása
Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi ok lehetőség
szerinti előírása
Munkafolyamatok átszervezése
A közszolgáltatói tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen speciális
műszaki igények érvényre juttatása
Előzetes piaci konzultáció alkalmazása

Fedezethiány miatt eredménytelen eljárások felülvizsgálata

Alkalmassági követelmények
ténylegesen szükséges
minimumra való korlátozása
Szerződéstervezetek
felülvizsgálata

Tárgyalásos eljárás alkalmazása

